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Abstract 

Liberec Waste Water Treatment Plant is the biggest WWTP in both the Liberecký and the 
Ústecký regions. The WWTP is owned by Severočeská vodárenská společnost, a.s. and 
operated by Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. A reconstruction of the WWTP was 
undertaken from 2006 to 2008 aimed at meeting the WWTP’s outlet parameters required by the 
effective legislation. Recently a two-year test operation has been started to be completed by 
September 2010.

Úvod

Projekt je spolufinancován Evropskou unií podle Rozhodnutí komise pro projekt číslo CCI 
2004/CZ/16/C/PE/004, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a vlastními zdroji 
investora Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice. Je součástí širšího projektu 
„Rekonstrukce úpravny vody a ČOV a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické 
Nisy“ jako opatření č. 2.
Rekonstrukce ČOV Liberec byla zahájena 26.4.2006 předáním staveniště generálnímu 
zhotoviteli Sdružení ČOV Liberec, které tvoří společnosti Syner, s.r.o. Liberec a OHL ŽS, a.s. 
Inženýrem stavby je firma VOD-KA a.s., generálním projektantem a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Původní ČOV Liberec byla projektována v 80. letech minulého století Hydroprojektem Praha a 
při realizaci byly uplatněny technologie a strojní zařízení poplatné době. V nezbytném rozsahu 
byla zprovozněna v říjnu 1994 a dokončena byla včetně úprav na staré ČOV v červnu 1995.
Základním cílem rekonstrukce ČOV Liberec bylo splnění požadavků dle legislativy EU a NV 
61/2003 Sb. resp. NV 229/2007 Sb. zejména v parametru Ncelk.

Obr. 1 – ČOV Liberec před rekonstrukcí a v průběhu rekonstrukce

                                               

1 Ing. Iveta Žabková, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, Papírová 10, 460 31 Liberec, tel. 
485 340 511, e-mail: iveta.zabkova@scvk.cz



Projektová a předprojektová příprava

Generel kanalizace
Nejdůležitějším podkladem pro vznik Fondu soudržnosti Lužická Nisa byl „Generel kanalizace 
dvojměstí Liberec – Jablonec nad Nisou“, který financovala Severočeská vodárenská společnost 
a.s. a na zpracování se podílely Hydroprojekt CZ, a.s. Praha a Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Vzhledem k velkému rozsahu řešeného území byl rozdělen do 4 etap:
• I. etapa – 12/1999 – povodí sběrače B v Liberci
• II. etapa – 12/2000 – povodí sběrače A v Liberci
• III. etapa – 09/2001 – povodí Jablonce nad Nisou
• IV. etapa – 03/2002 – sumarizace výsledků
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Obr. 2 – Rozsah jednotlivých etap zpracování generelu

Požadavkem zadavatele bylo zpracovat koncepční materiál, který by definoval kroky a činnosti 
spojené s řešením koncepce rozvoje kanalizace dvojměstí Liberec a Jablonec nad Nisou, a to v 
metodických časových a finančních vazbách a zároveň posoudil hydraulickou funkci ČOV 
Liberec s ohledem na aktuální stav a připravovanou rekonstrukci.



Výsledkem generelu byl návrh technických opatření v Liberci, Jablonci nad Nisou a blízkém okolí 
pro optimalizaci kanalizační sítě a zároveň zrovnoměrnění přítoku na ČOV. Opatření č. 3 –
Rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy je tvořeno 10 subprojekty:
č. 3 Liberec – stoka B I
č. 4 Liberec – stoka B XXVIII
č. 5 Liberec – stoka A VII – ražený úsek štoly cca 385 m
č. 6 Liberec – stoka B IV
č. 7 Liberec – stoka B XXV
č. 8 Liberec – stoka B XI – ražený úsek štoly dl. 189 m
č. 9 Jablonec n. N. – stoka J_A1
č. 10 Jablonec n. N. – stoka J_A2
č. 11 Liberec – dešťová zdrž
č. 12 Stráž n. N. – odkanalizování

Obr. 3 – DZ1-3 z původních AN, DZ4 z původní DN

Výpočty v rámci generelu kanalizace prokázaly, že kapacita sběrače A v úsecích nad areálem 
ČOV je za významnějších dešťových událostí zcela vyčerpána a stoka je přetížena. Vzhledem
ke kapacitě ČOV přepadá na odlehčovací komoře za hrubým předčištěním značné množství 
dešťových vod, které negativně ovlivňuje kvalitu vody v Lužické Nise. Mezi opatření, navržená 
v generelu kanalizace, bylo proto zařazeno vybudování dešťové zdrže s užitným objemem cca 
4000 m3 a bylo konstatováno, že potřebný objem je k dispozici v zasypané aktivační a 
dosazovací nádrži staré ČOV.

Projektová příprava rekonstrukce ČOV
Projektová příprava rekonstrukce ČOV Liberec byla započata v červnu 2002 vodohospodářskou 
studií „Liberec – rekonstrukce ČOV“, na které spolupracovala firma AQUA-CONTACT Praha, 
v.o.s. Pomocí matematického modelu byla provedena optimalizace uspořádání biologické linky. 
Biologický stupeň byl navržen ve formě tzv. R-D-N systému, tedy s předřazenou denitrifikační 
sekcí následovanou nitrifikační sekcí a regenerací v proudu vratného aktivovaného kalu. 
Technologickým výpočtem bylo zjištěno, že i po zprovoznění nevystrojené třetí dvojlinky má 
biologický stupeň nedostatečný objem se špatnými poměry objemů v jednotlivých částech 
aktivace a aby bylo možné splnit přísné odtokové parametry v hodnotě Ncelk., bude nutné 
navrhnout systém R-D-N s tím, že v části stávajících suchých kolektorů bude umístěna 
regenerace kalu. Bylo přistoupeno ke zkrácení usazovacích nádrží tak, aby se snížil podíl 
odbourané organiky, která je potřeba pro řádný chod denitrifikace a včlenění mezičerpací 
stanice, která umožnila zvýšení hladiny v aktivaci na 5,8 m (o 1 m) a v dosazovacích nádržích 
na 5,2 m. To si vyžádalo nabetonování obvodových stěn aktivačních nádrží o 0,6 m a v 
dosazovacích nádržích o 0,8 m. Tím bylo dosaženo potřebných objemů v biologickém stupni.
Následovala dokumentace pro stavební řízení v září 2003, kde technologický návrh byl 
přehodnocen dle NV 61/2003 Sb. 



Projektová příprava byla ukončena technickou částí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
v březnu 2005. Vlastní rekonstrukce ČOV byla zahájena v květnu 2006.

Historie ČOV Liberec

Biologická část původní ČOV byla tvořena 3 dvojlinkami, přičemž jedna dvojlinka nebyla vůbec 
vystrojená. Jednalo se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod se třemi podélnými a 
jedním příčným podzemním kolektorem - tzv. koridorová ČOV, kde v jedné lince šířky 12 m byly 
za sebou podélné usazovací nádrže délky 25 m, regenerace kalu délky 26 m, předřazená 
denitrifikace délky 9,5 m, nitrifikační nádrže byly tvořeny 4 kontaktory délky 5 m s 
jemnobublinnou aerací a podélné příčně protékané dosazovací nádrže s rovným dnem a 
odsáváním kalu délky 65 m. Hloubka vody v biologickém stupni byla 4,8 m. Vždy mezi 2 linkami 
byl suchý kolektor pro trubní a kabelová vedení.
Odpadní vody z Liberce a Jablonce nad Nisou přitékají na ČOV dvěma kmenovými sběrači A a 
B. Sběrač A, který přivádí odpadní vody výhradně z Liberce, přichází prostorem staré ČOV, kde 
byl v rámci výstavby ČOV vybaven hrubými česlemi, lapačem štěrku a dešťovým oddělovačem. 
Do areálu nové ČOV vstupuje shybkou pod Nisou a odpadní vody natékají do vstupní šnekové 
čerpací stanice. Sběrač B přivádí veškeré odpadní vody z Jablonce nad Nisou a dále z 
některých okrajových částí Liberce. Přitéká gravitačně štolou přímo na novou ČOV přes lapák 
štěrku, za kterým následuje dešťový oddělovač. Odlehčené vody jdou přes vírový separátor do 
Lužické Nisy.
Odpadní vody ze sběrače B dále natékají gravitačně na hrubé a jemné strojně stírané česle a 
dvojici typového podélného provzdušňovaného lapáku písku se společným mostem. Následuje 
rozdělení nátoku na biologickou část ČOV a odtok vyčištěných vod do Lužické Nisy. ČOV je 
vybavena kalovým, plynovým, tepelným a energetickým hospodářstvím. 
V průběhu let byly postupně nahrazovány původní dožilé strojní zařízení jako např. sítopásový 
lis byl nahrazen odstředivkou a strojně stírané jemné česle novými česlemi. Dále byla řešena 
eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. Postupně byla vyměněna čerpací technika, 
dmychadla a provedena repase shrabovacích mostů dosazovacích nádrží. Z důvodů 
nevhodného umístění gravitačních zahušťovacích nádrží těsně pod provozním objektem a z 
důvodu nedostatečného zahuštění přebytečného kalu byla instalována odstředivka zahuštění 
přebytečného kalu a následně i lyzace, která zvýšila produkci bioplynu.

Obr. 4 – Schéma původní ČOV 



Rekonstrukce ČOV Liberec

Návrhové parametry rekonstrukce ČOV
Oproti původním projektovaným parametrům došlo k podstatnému snížení hydraulického i 
látkového zatížení ČOV, což je dáno i stále klesajícím vývojem spotřeby pitné vody.

Tab. 1 Návrhové parametry původní projektované ČOV a ČOV po rekonstrukci

Jednotka Původní 
projektovaná ČOV /*

ČOV po rekonstrukci

Počet ekvivalentních obyvatel EO 412 766 190  333
Průměrné m n o ž s t v í  bezdeštných 
vyčištěných vod (Q24):

m3/d 103 882 54 806

l/s 1 202 634
z toho sběrač A m3/d 37 613 25 229
z toho sběrač B m3/d 66 269 29 577
Maximální přítok na ČOV při dešti l/s 2 134 1 903
Maximální přítok na biologii při dešti l/s  1 563 1 359
Přiváděné znečištění:
BSK5 kg/d 24 766 11 420

mg/l 238 208,4
CHSKCr kg/d 26 928

mg/l 491,3
NL kg/d 20 794 13 974  

mg/l 200 255
Ncelk. kg/d 3 508 1 796  

mg/l 34 32,8
N-NH4 kg/d 1 347  

mg/l 24,6
Pcelk. kg/d 789 424

mg/l 7,6 7,7
/* Údaje převzaty z úvodního projektu Hydroprojektu Praha „Liberec – čistírna odpadních vod“ z 06/1988

Požadavky na kvalitu odtoku po dobu rekonstrukce
V průběhu realizace rekonstrukce biologického stupně ČOV došlo ke zpřísnění požadavků 
vodoprávním úřadem a správcem recipientu a bylo nutné zajistit provoz 4 linek při minimálních 
odstávkách.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí vydal 
pod č.j. KULK 62928/2006 dne 23.9.2006 povolení k vypouštění odpadních vod z městské ČOV 
Liberec do vod povrchových, v průběhu rekonstrukce ČOV, kdy ČOV bude vykazovat mírně 
snížený efekt biologického čištění:
v množství: průměr 645 l/s              max. 814 l/s
v kvalitě:

CHSK cr
mg/l

BSK5
mg/l

NL
mg/l

Nanorg.
mg/l

N-NH4
mg/l

Pc
mg/l

p m p m p m p m p m p m
90 130 35 40 40 50 25 30 9 12 3 3

„p“ – přípustné hodnoty, stanovení se provede typem vzorku A
„m“ – maximální hodnoty jsou nepřekročitelné, stanovení se provede typem vzorku A
Zhoršená kvalita vypouštění je povolena pouze po dobu max. 12 hodin. V ostatních případech 
platí současné rozhodnutí pro nerekonstruovanou ČOV, které je platné do 31.12.2008:

CHSK cr
mg/l

BSK5
mg/l

NL
mg/l

Nanorg.
mg/l

Pc
mg/l

p m p m p m p m p m
60 90 15 30 20 40 20 30 1,5 3



„p“ – přípustné hodnoty. Nejsou roční průměry a mohou být v povolené míře překročeny podle 
hodnot uvedených v příloze č. 5 NV 61/2003 Sb., stanovení se provede typem vzorku C
„m“- maximální hodnoty jsou nepřekročitelné, stanovení se provede typem vzorku A
Roční průtok 20 000 000 m3/rok.

Požadavky na kvalitu odtoku po dobu zkušebního provozu
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí vydal 
pod č.j. KULK 11879/2004/OLH dne 22.12.2004 povolení k vypouštění odpadních vod z 
městské ČOV Liberec do vod povrchových po dobu zkušebního provozu:
v množství: průměr 634 l/s, max. 1358,5 l/s, max. 1988 700 m3/měs., 20 000 000 m3/rok
v kvalitě:

CHSK cr
mg/l

BSK5
mg/l

NL
mg/l

Ncelk.
mg/l

N-NH4
mg/l

Pc
mg/l

p m p m p m p m p m p m
50 80 12 25 20 40 10 20 5 10 1 3

„p“ – přípustné hodnoty, stanovení se provede typem vzorku C
„m“ – maximální hodnoty jsou nepřekročitelné, stanovení se provede typem vzorku A
Hodnoty průměru u Ncel. a Pcelk, - jsou aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 
kalendářních měsíců a nesmí být překročeny

Změny nebo úpravy v technickém řešení
Nejdůležitějším článkem při zajištění správné funkce ČOV jsou bezpečně dimenzované 
dosazovací nádrže. Z důvodů velmi přísných odtokových parametrů u ČOV větších než 100 000 
EO je nutný dokonalý návrh dosazovacích nádrží bez kompromisů. Původně byly navržené 
klasické podélně protékané dosazovací nádrže s odtahem kalu ze začátku dosazovacích nádrží 
z tzv. kalových jímek. Realizace tohoto řešení by bylo stavebně náročné. Na základě kladných 
zkušeností z provozu dosazovacích nádrží šířky 12 m na ČOV Jirkov byly na ČOV Liberec 
navrženy podélné souproudně protékané dosazovací nádrže s řetězovými shrabovacími 
zařízeními šířky 12 m a odtahem kalu z konce nádrží. Dosazovací nádrže jsou navrženy dle 
patentového vzoru Prof. Ing. Petra Graua, Dr.Sc. V ČR jsou unikátní svou velikostí (délka 60 m, 
šířka 12 m a s hloubkou vody 5,2 m), tvarem a kapacitou a jejich řešení není běžnou záležitostí. 
Poměrně velká šířka dosazovacích nádrží vyžaduje nákladnější řešení odběru vyčištěné vody, 
neboť nerezové děrované potrubí je odsazené od stěny cca 1,6 m v ose potrubí na konzolách. 
Výrobci shrabovacích zařízení nevyžadují spád dna, pouze dodržení rovinnosti a to zejména v 
příčném směru. 

Obr. 5 – Detaily řešení dosazovacích nádrží 

Díky změně použitého typu dosazovacích nádrží došlo k otočení regenerace a změně umístění 
ČS vratného a přebytečného kalu do prostoru odtokového objektu vyčištěné vody. Vratný a 
přebytečný kal je přečerpáván skrz odtokový objekt na začátek regenerace. Součástí je obtok 
regenerace, který umožňuje vyřadit regeneraci z provozu. Regenerace je tvořena míchanou 
anoxickou zónou na začátku, přechází do oxické zóny provzdušňované jemnobublinnou aerací 
a dále v koncové části přechází do míchané anoxické zóny. 



Na konci nitrifikace byla podstatně zmenšena odplyňovací zóna na nezbytný rozsah v blízkosti 
čerpadel interní recirkulace. Původně byla vyčleněna nornou stěny v každé nádrži šířky 12 m a 
délky 2,0 m. V současném řešení má vnitřní půdorysné rozměry 2 x 1 m v každé lince.
Pro zajištění hygienizace kalu bylo navrženo zvýšení teploty procesu min. na 60° C (termofilní 
vyhnívání) s min. dobou zdržení 20 hod ve VN II° a s využitím rekuperace kalu pomocí tzv. 
trubního hadu umístěného v uskladňovací nádrži. Nádrže budou provozovány za sebou VN I° 
vyhřívaný a VN II° nevyhřívaný. V rámci projektové přípravy byl zpracován energetický audit, 
který ověřil navržené technické řešení. V průběhu realizace rekonstrukce ČOV bylo rozhodnuto, 
že pro zahájení zkušebního provozu ČOV budou vyhnívací nádrže zprovozněny v mezofilní 
oblasti. Na ČOV Liberec jsou vyhnívací nádrže 2x5200 m3 a 1x 5100 m3 uskladňovací nádrž 
dostatečné kapacity. Přebytečný kal je strojně zahušťován na odstředivce zahuštění s flokulační 
stanicí, která je vybavena lyzátovacím zařízením firmy Lysatec (Kutil et al., 2004). Pokud je 
vyhnívací nádrž navržena s dostatečnou kapacitou a další provozní podmínky jsou 
respektovány, mezofilní režim je zcela dostačující pro dosažení požadovaných výstupních 
parametrů a účinnosti.
Obr. 6 – Trubní had v uskladňovací nádrži

Na ČOV chyběla homogenizační jímka 
směsného kalu. Do výtlačného potrubí 
primárního kalu do VN byl původně zaústěn 
výtlak zahuštěného kalu, což se ukázalo 
jako slabý článek provozu. Z důvodu vysoké 
hustoty kalu se nedosahovalo 
požadovaného čerpaného množství kalu. Z 
toho důvodu byla dodatečně do nádrže 
kalové vody vnořena ocelová jímka užitného 
objemu 100 m3 vybavená míchadlem 
Směsný kal  je v současné době čerpán z 
jímky směsného kalu vřetenovým 
čerpadlem stávajícím potrubím do 
vyhnívacích nádrží. Rovněž bude 
zachována možnost čerpání kalu přímo 

mimo jímku směsného kalu do VN.
Vyhnívací nádrže je možné míchat lopatkovými míchadly nebo bioplynem. Alternativně se 
zvažovalo mechanické míchání pomocí horizontálních čerpadel a systémem trysek umístěných 
ve vyhnívacích nádržích. Z důvodů vysoké energetické náročnosti bylo od tohoto řešení 
upuštěno.
U dvojice podélných provzdušňovaných lapáků písku byl nahrazen systém čerpání vytěženého 
písku a vody do separátoru písku vyklízením pomocí hydraulického drapáku. Toto řešení se 
ukázalo jako provozně spolehlivější.
Pro tuto velikost ČOV bylo zachováno vyklízení lapáků štěrku na obou přítocích hydraulickými 
drapáky do kontejnerů na místo původně navrhovaného čerpání směsi vody a štěrku do 
odvodňovacích kontejnerů.
Rekonstrukce kotelny proběhla ve dvou etapách. V první etapě byly osazeny 2 nové kotle a v 
rámci kompletní rekonstrukce ČOV měl být osazen třetí kotel. Bohužel se již dodaný typ kotlů 
přestal vyrábět a třetí kotel je trochu jiný s tím, že si vyžádal dodatečné úpravy v kotelně tak, 
aby ho bylo možné osadit do připraveného prostoru.
Ve stavební části je nutno upozornit na sanace železobetonových nádrží, neboť jsou to nemalé 
peníze investora. Nejhorší stav žb. konstrukcí je většinou na styku hladina-vzduch a koruny 
nádrží. Na ČOV Liberec byly z větší části prováděny nabetonávky nádrží. Před vlastní sanací 
vrchu nádrží je potřeba provedení demontáže zábradlí nebo kolejnic a následně jejich zpětná 
montáž.
Původní systém zdrojů vzduchu ve dmychárně (2 turbodmychadla) a 3x vzduchové 
pozinkované izolované potrubí DN 400 vedené v kolektoru byl postupně demontován a byl 
nahrazen systémem 4x rotační pístové dmychadlo 3+1 v protihlukových krytech se společným 
vzduchovým nerezovým potrubím DN 700 s tl. stěny 3 mm postupně odstupňovaným až na DN 



300. Na části potrubí byla provedena tepelná izolace minerální vatou tl. 100 mm s hliníkovými 
plechy. Vzduchové potrubí v kolektoru má vysokou teplotu.
Bylo navrženo množství vzduchu dodávané dmychadly regulovat frekvenčními měniči v 
závislosti na hodnotě průměrného obsahu kyslíku (průměrná hodnota měření všech kyslíkových 
sond v šesti linkách) s následnou možností doregulování regulační klapkou na přívodu do každé 
linky s volitelnou dobou pro vyhodnocení (cca 10 – 20 minut). Takto navržený systém vykazoval 
vysoké hladiny hluku a bylo nutné tento systém podstatně zjednodušit tak, aby se omezily 
vysoké frekvence při napojování dmychadel.

Závěr

• Rekonstrukce ČOV Liberec probíhala za provozu ČOV a i přes poměrně dobře 
připravenou projektovou dokumentaci bylo nutné projednat a dořešit některé změny a 
úpravy technického řešení (celkem 59 změn).

• V době projektové přípravy nebyla řešena rekonstrukce kompletní ČOV, ale v průběhu 
rekonstrukce se ukázalo, že je potřeba dodatečná výměna dalších zařízení  z důvodů 
špatného technického stavu – např. míchání uskladňovací nádrže, systém dopravy 
odvodněného kalu do kontejnerů apod.

• Ukázalo se, že je potřeba řešit rekonstrukci ČOV jednou stavbou a ne souběžně mimo 
tuto stavbu jiným zhotovitelem - např. dodávka druhé odstředivky zahuštění. Nastal 
problém se systémem řízení a s napojením na další části rekonstrukce ČOV.

• Neřešit např. rekonstrukci kotelny etapovitě, protože se může změnit typ kotlů a bude 
problém vůbec s jejich umístěním.

• Nezapomínat na podrobný harmonogram výstavby včetně provizorních opatření pro 
zajištění provozu ČOV.

• Byly připraveny další možnosti pro rozvoj území a napojování dalších lokalit v souladu 
s územními plány.

Poděkování

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci rekonstrukce ČOV Liberec. Věříme, 
že zkušebním provozem se potvrdí splnění základního cíle rekonstrukce ČOV, tj. snížení 
dusíkatého znečištění.
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